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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0194/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt 

om i verden, herunder land grabbing 

Europa-Parlamentet 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og andre af De Forenede 

Nationers (FN's) traktater og instrumenter om menneskerettigheder, navnlig De 

Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP), der blev 

vedtaget af FN's Generalforsamling den 13. december 2007, 

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 169 om 

oprindelige folk og stammefolk som vedtaget den 27. juni 1989, 

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998, 

–  der henviser til FN's resolution 69/2 af 22. september 2014 om vedtagelse af 

slutdokumentet fra verdenskonferencen om oprindelige folk i 20141, 

–  der henviser til redegørelsen fra FN's særlige rapportør til FN's Menneskerettighedsråd 

om oprindelige folks rettigheder af 8. august 20172, 

–  der henviser til processen i den stående mellemstatslige arbejdsgruppe med 

udarbejdelsen af en erklæring om rettigheder for bønder og andre mennesker, der 

arbejder i landdistrikter som fastlagt af FN's Menneskerettighedsråd den 13. oktober 

20153, 

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling som vedtaget af FN's 

Generalforsamling den 25. september 2015, 

–  der henviser til FN's biodiversitetskonvention, som blev vedtaget den 22. maj 1992, 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2. 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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–  der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at den samlede population af oprindelige folk er anslået til over 

370 mio. mennesker i over 70 lande verden over, hvilket svarer til ca. 5 % af verdens 

samlede befolkning, og der henviser til, at der er mindst 5 000 forskellige oprindelige 

folk; der henviser til, at disse folk trods deres geografiske spredning står over for de 

samme trusler og udfordringer; 

B.  der henviser til, at oprindelige folks traditionelle områder omfatter ca. 22 % af jordens 

landområder og skønnes at rumme 80 % af verdens biodiversitet; der henviser til, at de 

tropiske skove, der bebos af oprindelige folk og lokalsamfund, bidrager til mindst en 

fjerdedel af kulstofbindingen i biomet tropisk skov; 

C.  der henviser til, at den stigende efterspørgsel efter og stigende konkurrence om 

naturressourcer er drivkraften bag en global jagt på jorde, som i mange lande lægger et 

uholdbart pres på de områder, der traditionelt bebos og anvendes af oprindelige folk og 

lokalsamfund; der henviser til, at udnyttelsen af disse naturressourcer af og til 

agroindustrien, energi-, tømmer- og minesektoren, udvindingsindustrier, ulovlig 

skovhugst, store infrastruktur- og udviklingsprojekter og regeringer og 

lokalbefolkningen udgør en af de vigtigste årsager til langvarige konflikter om 

jordbesiddelse og den væsentligste årsag til vand- og jordforurening; 

D.  der henviser til, at der i de seneste år har været en foruroligende stigning i antallet af 

drab og overfald på og andre former for vold mod menneskerettighedsforkæmpere og 

‑ aktivister i forbindelse med forsvar af oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder, 

miljørettigheder og jordrettigheder; 

1. opfordrer Unionen til at afstå fra at blande sig i interne anliggender i medlemsstaterne 

såvel som i tredjelande, der bruger beskyttelse af oprindelige folk som påskud; 

2.  bemærker, at land grabbing er en alvorlig trussel mod oprindelige folk og for 

befolkningerne i almindelighed; understreger, at folk ikke b r nægtes mulighed for at 

forsvare deres jord med passende retlige midler; 

3.  hævder, at princippet om virksomhedernes sociale ansvar, der alene pålægges 

europæiske virksomheder, giver internationale konkurrenter en fordel, navnlig USA og 

Kina; 

4.  minder om, at befolkningerne i Europa også er oprindelige folk; henviser til, at EU bør 

undersøge konsekvenserne af sin politik for de europæiske folkeslags historiske ret til 

fortsat eksistens; 

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 

næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og EU-

delegationerne. 

Or. fr 
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